
  فهرس الموضوعات التفصيلي

  الصفحة  الموضوع

  ٧    ............  ]يف تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظًا[الباب األول 

  ١١    ..................................................  ]البدعة الرتكية[ فصل

  ١٢    ................  تارك املطلوبات الشرعية ندبًا أو وجوبًا، هل يسمى مبتدًعا؟

  ١٥    ........................  ]يف ذم البدع وسوء منقلب أصحا�ا[ الباب الثاين

  ١٥    ....................  وذلك من وجوه] دعبمن النظر على ذم ال األدلة[فصل 

  ١٥    .......  أنه قد علم بالتجارب واخلربة أن العقول غري مستقلة مبصاحلها: أحدها

  ١٦    ..............  أن الشريعة جاءت كاملة ال حتتمل الزيادة وال النقصان: الثاين

  ١٧    ...............................  أن املبتدع معاند للشرع ومشاق له: الثالث

  ١٨    ......................  منزلة املضاهي للشارعأن املبتدع قد نزل نفسه : الرابع

  ١٨    ...............................................  أنه اتباع للهوى: اخلامس

  ١٩    .....................................  لالتباع يف األحكام الشرعية طريقان

  ١٩    ......................................................  الشرعية: أحدمها

  ١٩    ..............................................  اهلوى، وهو املذموم: الثاين

  ٢٠    ....................  وذلك من وجوه] األدلة من النقل على ذم البدع[فصل 

  ٢٠    ........................................  ما جاء يف القرآن الكرمي: أحدها

  ٢٢    ...........................................  ما جاء يف األحاديث : الثاين

  ٢٤    .................  ما جاء عن السلف الصاحل من الصحابة والتابعني: الثالث

  ٢٥    ..............................  ومما جاء عمن بعد الصحابة رضي اهللا عنهم

  ٢٦    ......................................  ]ما جاء يف ذم الرأي املزموم[فصل 

  ٢٨    ................  ]ما يف البدع من األوصاف احملذورة، واملعاين املذمومة[فصل 

  ٢٩    ...........................................  عمل أن البدعة ال يقبل معها

  ٢٩    ......................  إما أن يراد أي عمل أو العمل الذي ابتدع فيه خاصة

  ٢٩    ................................. فيمكن على أحد أوجه ثالثة: أما األول



  ٢٩    ............................  أن يكون على ظاهره كل مبتدع أي بدعة - ١

  ٢٩    ...................... أن تكون بدعته أصًال يتفرع عليه سائر األعمال - ٢

يصري اعتقاده أن صاحب البدعة قد جيره اعتقاد بدعته إىل التأويل الذي  - ٣

  ٣٠    .....................................................  يف الشريعة ضعيًفا

  ٣٠    ..........  وهو أن يراد بعدم القبول ألعماهلم ما ابتدعوا فيه خاصة: أما الثاين

  ٣١    ......................  أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إىل نفسه

  ٣٢    ..........................  أن املاشي إليه واملوقر له معني على هدم اإلسالم

  ٣٢    ....................................  توقري صاحب البدعة مظنة ملفسدتني

  ٣٢    ......................... التفات اجلهات والعامة إىل ذلك التوقري: إحدامها

أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كاحملرض له على إنشاء االبتداع : والثانية

  ٣٢    ..........................................................  يف كل شيء

  ٣٣    ...................................  أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة

  ٣٣    ..................................................  أنه يزداد من اهللا بعًدا

  ٣٤    ....................  أن البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بني أهل اإلسالم

  ٣٥    ..........................  أ�ا مانعة من شفاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم

  ٣٥    ..........................  أن على مبتدعها إمث من عمل �ا إىل يوم القيامة

  ٣٦    ............................................  أن صاحبها ليس له من توبة

  ٣٧    .................  أن املبتدع يلقى عليه الذل يف الدنيا والغضب من اهللا تعاىل

  ٣٧    ..........................  البعد عن حوض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ٣٨    .........................................  يكون كافرًااخلوف عليه من أن 

  ٣٨    ...........................  أنه خياف على صاحبها سوء اخلامتة والعياذ باهللا

  ٣٩    ................................................  اسوداد الوجه يف اآلخرة

  ٣٩    ............................................................  الرباءة منه

  ٣٩    ..................................................  أنه خيشى عليه الفتنة

  ٤٠    ...................................... ]الفرق بني البدعة واملعصية[فصل 



يف أن ذم البدع عام ال خيص واحدة دون أخرى وفيه مجلة من [الباب الثالث 

  ٤٣    .........................................................  ]املبتدعةشبه 

  ٤٣    ..........................  ما تقدم من األدلة حجة يف عموم الذم من أوجه

  ٤٣    ........................................  أ�ا جاءت مطلقة عامة: أحدها

  ٤٣    ...........................................................   : ...الثاين

  ٤٤    ............  إمجاع السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ومن يليهم: الثالث

  ٤٤    ..............................  أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه: الرابع

  ٤٤    .  اإلطالق والعموم ويدل على ذلك أربعة أوجهاملبتدع مذموم آمث، وذلك على 

  ٤٤    ........................  أن األدلة املذكورة إن جاءت فيهم نًصا فظاهر - ١

  ٤٥    ...............أن الشرع قد دل على أن اهلوى هو املتبع األول يف البدع - ٢

  ٤٦    ............................  أن عامة املبتدعة قائلة بالتحسني والتقبيح - ٣

  ٤٦    .........................................  أن كل راسخ ال يبتدع أبًدا - ٤

  ٤٧    ......................................  ]املنسوبني إىل البدعةأقسام [فصل 

  ٤٧    ..................  على ضربني] أن يكون جمتهًدا يف البدعة) [القسم األول(

  ٤٧    ..............................................  أن يصح كونه جمتهًدا - ١

  ٤٧    .  وأما إن مل يصح أنه من ا�تهدين فهو احلري باستنباط ما خالف الشرع - ٢

  ٤٨    ...........................  ]املقلد مع اإلقرار بدليل ا�تهد) [القسم الثاين(

  ٤٨    .......................  ]مقلد يف البدعة كالعامي الصرف[) القسم الثالث(

  ٤٩    ................................  )]أهل البدع(و) أهو األهواء(لفظ [فصل 

  ٥١    ......................................  ]اختالف مراتب إمث املبتدع[فصل 

  ٥١    ...............................  االختالف من جهة اإلسرار واإلعالن - ١

  ٥١    ............................  االختالف من جهة الدعوة إليها وعدمها - ٢

  ٥٢    ....................  االختالف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية - ٣

  ٥٢    ....................  االختالف من جهة كو�ا ظاهرة املأخذ أو مشكلة - ٤

  ٥٢    ...........................  االختالف حبسب اإلصرار عليها أو عدمه - ٥



  ٥٢    ...............................  االختالف من جهة كو�ا كفرًا وعدمه - ٦

  ٥٢    ............................  وهو أنواع] أنواع القيام على أهل البدع[فصل 

  ٥٣    ..................................  اإلرشاد والتعليم وإقامة احلجة) أحدها(

  ٥٣    .......................................................  اهلجران) الثاين(

  ٥٣    ...................................................  ]التغريب[ )الثالث(

  ٥٣    .....................................................  ]السجن) [الرابع(

  ٥٣    ............................  ذكرهم مبا هم عليه وإشاعة بدعتهم) اخلامس(

  ٥٣    ......................................................  القتال) السادس(

  ٥٣    ........................................................  القتل) السابع(

  ٥٣    .......... من أسرها وكانت كفرًا أو ما يرجع إليه فالقتل بال استتابة) الثامن(

  ٥٤    .................................  تكفري من دل الدليل على كفره) التاسع(

  ٥٤    ............... ورثتهم من املسلمني وال يرثون أحًدا منهمال يرثهم ) العاشر(

  ٥٤    ....................................  األمر بأن ال يناكحوا) احلادي عشر(

  ٥٤    .......................................  جترحيهم على اجلملة) الثاين عشر(

  ٥٤    ......................................  ترك عيادة مرضاهم) الثالث عشر(

  ٥٤    .......................................  ترك شهود جنائزهم) الرابع عشر(

  ٥٤    ................................................  الضرب) اخلامس عشر(

  ٥٥    .........................  ]عليهتقسيم البدع إىل حسن وقبيح، والرد [فصل 

  ٥٥    ............................  وحاصل ما ذكروا من ذلك يرجع إىل اشكالني

  ٥٥    )من سن سنة حسنة: (ما يف الصحيح من قوله صلى اهللا عليه وسلم) األول(

قد عملوا  -وأعالهم الصحابة  -أن السلف الصاحل رضي اهللا عنهم ) الثاين(

  ٥٦    ...............................  مبا مل يأت به كتاب وال سنة مما رأوه حسًنا

  ٥٦    .................................  اإلشكال األول من وجهنيفاجلواب عن 

  ٥٦    ........................................................   : ....أحدمها

  ٥٧    ..........................................................   : ....الثاين



  ٥٨    ............................................  واجلواب عن األشكال الثاين

  ٥٩    ..........................  ]تقسيم البدع إىل مخسة أقسام والرد عليه[فصل 

نعمت البدعة : (فقد مساها عمر رضي اهللا عنه بدعة وحسَّنها بقوله: فإن قيل

  ٥٩    ................................................................  )هذه

  ٦٠    .......................................................   : ....فاجلواب

  ٦٠    ...........................  ]يف مأخذ أهل البدع باالستدالل[الرابع الباب 

  ٦٢    ............................................  ]بيان طرق أهل الزيغ[فصل 

  ٦٣    ........................... اعتمادهم على األحاديث الواهية الضعيفة - ١

  ٦٣    ..................................................  ردهم لألحاديث - ٢

  ٦٣    ........................  خترصهم على الكالم يف القرآن والسنة العربيني - ٣

  ٦٤    ....................  احنرافهم عن األصول الواضحة إىل اتباع املتشا�ات - ٤

  ٦٤    .........................................  حتريف األدلة عن مواضعها - ٥

  ٦٥    ...............  بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويالت ال تعقل - ٦

  ٦٦    ..........................................  التغايل يف تعظيم شيوخهم - ٧

  ٦٦    .............................................  ]االحتجاج باملنامات[ - ٨

  ٦٨    ........)من رآين يف النوم فقد رآين(النظر يف معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  ٧١    ..........  ]احلقيقية واإلضافية والفرق بينهمايف أحكام البدع [الباب اخلامس 

  ٧٢    .................................................]البدع اإلضافية[فصل 

  ٧٤    .........  وذلك على ضربني] سكوت الشارع عن احلكم يف مسألة ما[فصل 

  ٧٤    .................  أن يسكت عنه أو يرتكه ألنه ال داعية له تقتضيه) أحدمها(

  ٧٥    .........................................................   ) ....الثاين(

  ٧٥    ...........................  ]من البدع اإلضافية كل عمل اشتبه أمره[فصل 

  ٧٧    ..............  ]إخراج العبادة عن حدها الشرعي: من البدع اإلضافية[فصل 

  ٧٨    ..............  ]له يُعتد �ا عبادات يتقرب �ا إىل اهللا: البدع اإلضافية[فصل 

  ٧٨    ..............................................ثالثة أقسام البد من بيا�ا



  ٧٨    ..........................  وهو أن تنفرد البدعة عن العمل املشروع) األول(

  ٧٩    .......  للعمل املشروعوهو أن يصري العمل العادي أو غريه كالوصف ) الثاين(

وهو أن يصرب الوصف عرضة ألن ينضم إىل العبادة حىت يعتقد فيه ) الثالث(

  ٧٩    ...........................................  أنه من أوصافها أو جزُء منها

يصح أن يكون العمل مأمورًا به من جهة نفسه، ومنهًيا عنه من جهة مآله، 

  ٨٠    ......................................................  ولنا فيه مسلكان

  ٨٠    ..........................  التمسك مبجرد النهي يف أصل املسألة) أحدمها(

الذرائع على أن الذرائع يف احلكم مبنزلة املتذرع  ما دل يف بعض مسائل) الثاين(

  ٨٠    ..................................................................  إليه

  ٨٣    .............  ]يف أحكام البدع وأ�ا ليست على رتبة واحدة[الباب السادس 

  ٨٣    .......................................................  منها ما هو كفر

  ٨٣    .....  ومنها ما هو من املعاصي اليت ليست بكفر أو خيتلف هل هي كفر أم ال

  ٨٣    ............................  ويتفق عليها ليست بكفرومنها ما هو معصية 

  ٨٣    ....................................................  ومنها ما هو مكروه

  ٨٤    ........................................  املعاصي منها صغائر ومنها كبائر

  ٨٦    .............................................. ]كل بدعة ضاللة[فصل 

  ٨٩    ......................................  ]هل يف البدع صغائر وكبائر[فصل 

  ٩٠    ...................................................  ثبت أن للبدع أمران

  ٩٠    ...........................................  أ�ا مضادة للشارع) أحدمها(

  ٩٠    .................  تشريع زائد أو ناقص -وإن قلت  - أن كل بدعة ) الثاين(

وحاصل املعصية أ�ا خمالفة يف فعل املكلف ملا يعتقد صحته من الشريعة، 

  ٩٠    ..........................  والبدعة حاصلها خمالفة يف اعتقاد كمال الشريعة

  ٩٢    ........................................  ]شروط كون البدع صغرية[فصل 

  ٩٢    ....................  إن من البدع ما يكون صغرية؛ فذلك بشروط: وإذا قلنا

  ٩٢    ............................................ أن ال يداوم عليها) أحدها(



  ٩٢    ...............................................  يدعو إليهاأن ال ) الثاين(

  ٩٢    ..................  أن ال تفعل يف املواضع اليت هي جمتمعات الناس) الثالث(

  ٩٣    ..................................  أن ال يستصغرها وال يستحقرها) الرابع(

هل خيتص باألمور العبادية؟ أو يدخل يف : يف االبتداع[الباب السابع 

  ٩٥    ............................................................  العاديات؟

  ٩٥    ................  على ضربني -حبسب النظر الشرعي فيها  -أفعال املكلفني 

  ٩٥    ...................................  أن تكون من قبيل التعبدات) أحدمها(

  ٩٥    ......................................  أن تكون من قبيل العادات) الثاين(

  ٩٦    ...........  الفرق بني املعصية اليت هي بدعة، واملعصية اليت هي ليست ببدعة

  ٩٧    ...........................................  ]يف أقسام نشوء البدع[فصل 

  ٩٧    .............................................  البدعة تنشأ عن أربعة أوجه

  ٩٧    ........................  أن خيرتعها املبتدع -وهو أظهر األقسام-) أحدها(

  ٩٧    .............................  أن يعمل �ا العامل على وجه املخالفة) الثاين(

  ٩٧    ...............  أن يعمل �ا اجلاهل مع سكوت العامل عن اإلنكار) الثالث(

  ٩٧    ...............................................  من باب الذرائع) الرابع(

  ٩٩    ............]يف الفرق بني البدع واملصاحل املرسلة واالستحسان[الباب الثامن 

  ١٠٠    ...............  احلكم ال خيلو من ثالثة أقسام الذي يربط به: املعىن املناسب

  ١٠٠    ........................................  أن يشهد الشرع بقبوله) أحدها(

  ١٠٠    ............................................  ما شهد الشرع برده) الثاين(

  ١٠٠    ................................  ما سكتت عنه الشواهد اخلاصة) الثالث(

  ١٠٠    ..........  تعريف االستدالل املرسل، املسمى باملصاحل املرسلة وبسطه باألمثلة

  ١٠١    ...........................................  مجع املصحف) املثال األول(

  ١٠٢    ...........................................  تضمني الصناع) الثايناملثال (

  ١٠٣    ....  لإلمام إذا كان عدًال أن يوظف على األغنياء ما يراه كافًيا) املثال الثالث(

  ١٠٣    ..............................  أنه جيوز قتل اجلماعة بالواحد) املثال الرابع(



  ١٠٤    ...........................................  شروط األخذ باملصاحل املرسلة

  ١٠٤    .........................................  املالءمة ملقاصد الشرع) أحدها(

  ١٠٤    ...  التعبدات، وال ما جرى جمراها من األمور الشرعيةال مدخل هلا يف ) الثاين(

أن حاصل املصاحل املرسلة يرجع إىل حفظ أمر ضروري، ورفع حرج ) الثالث(

  ١٠٤    .........................................................  الزم يف الدين

  ١٠٤    ............  إذا تقررت هذه الشروط ُعلم أن البدع كاملضادة للمصاحل املرسلة

  ١٠٦    ...................................  ]الفرق بني البدع واالستحسان[فصل 

  ١١٠    ...............................  ]املبتدعة يف االستحسانرد حجج [فصل 

  ١١٢    ........................................  ]رد شبهة استفتاء القلب[فصل 

يف السبب الذي ألجله افرتقت فرق املبتدعة عن مجاعة [الباب التاسع 

  ١١٦    ............................................................  ]املسلمني

  ١١٩    ................................................  أسباب االختالف ثالثة

  ١١٩  أن يعتقد اإلنسان يف نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم واالجتهاد) أحدها(

  ١١٩    ....................................................  اتباع اهلوى) الثاين(

  ١٢٠    ..........................  التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت) الثالث(

وهو اجلهل مبقاصد : هذه األسباب الثالثة راجعة يف التحصيل إىل وجه واحد

  ١٢٠    .............................................................. الشريعة

  ١٢١    ......................................  ]حديث الفرق وفيه مسائل[فصل 

  ١٢٢    ................................... يف حقيقة هذا االفرتاق: املسألة األوىل

  ١٢٣    ....................................................  : ....املسألة الثانية

  ١٢٣    ....................................................  : ....املسالة الثالثة

إن هذه األقوال مبنية على أن الفرق املذكورة يف احلديث هي : املسألة الرابعة

  ١٢٤    .................................  املبتدعة يف قواعد العقائد على اخلصوص

أن هذه الفرق إمنا تصري فرقًا خبالفها للفرقة الناجية يف معىن  : املسألة اخلامسة

  ١٢٥    ........................................................  كلي يف الدين



  ١٢٥    ...................................  يف تعيني هذه الفرق :املسألة السادسة

اخلوارج، والروافض، والقدرية، : أصول البدع أربعة: قال مجاعة من العلماء

  ١٢٦    .............................................................. واملرجئة

  ١٢٧    أنه ملا تبني أ�م ال يتعينون فلهم خواص وعالمات يعرفون �ا: املسألة السابعة

  ١٢٧    ..........................................  فأما العالمات اإلمجالية فثالثة

  ١٢٧    .......................................................  الفرقة) أحدها(

  ١٢٧    ........................................  اتباع املتشابه من القرآن) الثانية(

  ١٢٧    ....................................................  اتباع اهلوى) الثالثة(

  ١٢٧    ..................................................  وأما العالمة التفصيلية

  ١٢٨    ........................................  أ�ا كلها يف النار: املسألة الثامنة

  ١٢٨    .................................  أن احلق واحد ال خيتلف: املسألة التاسعة

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يعني من الفرق إال فرقة : املسألة العاشرة

  ١٢٩    ...............................................................  واحدة

  ١٢٩    ...................  معىن اجلماعة املرادة يف األحاديث: املسألة احلادية عشرة

  ١٢٩    ............................................  إ�ا السواد األعظم) أحدها(

  ١٣٠    .................................  إ�ا مجاعة أئمة العلماء ا�تهدين) الثاين(

  ١٣٠    ......................................  إن اجلماعة هي الصحابة) الثالث(

  ١٣٠    ..............................  إن اجلماعة هي مجاعة أهل اإلسالم) الرابع(

  ١٣١    ...............  اجلماعة مجاعة املسلمني إذا اجتمعوا على أمريأن ) اخلامس(

  ١٣١    ......  أن اجلميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم واالجتهاد: املسألة الثانية عشرة

  ١٣٢    ...  وإمنا وقع يف اجلواب تعيني الوصف ال تعيني املوصوف: املسألة الثالثة عشرة

احنرفت عنه سبل أهل يف بيان معىن الصراط املستقيم الذي [الباب العاشر 

  ١٣٣    ...................................]االبتداع فضلت عن اهلدى بعد البيان

  ١٣٣    .........................................  أنواع اإلحداث يف الشريعة أربعة

  ١٣٣    ..............................................  اجلهل بأدوات الفهم - ١



  ١٣٣    ...................................................  اجلهل باملقاصد - ٢

  ١٣٣    ...............................................  حتسني الظن بالعقل - ٣

  ١٣٤    .......................................................  اتباع اهلوى - ٤

  ١٣٤    ..............  إن اهللا عز وجل أنزل القرآن عربًيا ال عجمة فيه) النوع األول(

  ١٣٤    ...................  على الناظر يف الشريعة واملتكلم فيها أصوًال وفروًعا أمران

  ١٣٤    ..................................  أن يكون عارفًا بلسان العرب) أحدمها(

أنه إذا أشكل عليه يف الكتاب أو يف السنة لفظ أو معىن فال يقدم ) الثاين(

  ١٣٥    .................. على القول فيه دون أن يستظهر بغريه ممن له علم بالعربية

أن اهللا تعاىل أنزل الشريعة على رسوله صلى اهللا عليه وسلم فيها  )النوع الثاين(

  ١٣٥    .........................................  تبيان كل شيء حيتاج إليه اخللق

  ١٣٥    ............................................  على الناظر يف الشريعة أمران

  ١٣٥    ....................  أن ينظر إليها بعني الكمال ال بعني النقصان) أحدمها(

النبوية وال بني أن يوقن أنه ال تضاد بني آيات القرآن وال بني األخبار ) الثاين(

  ١٣٥    .....................................................  أحدمها مع اآلخر

  ١٣٦    .....  أن اهللا جعل للعقول يف إدراكها حًدا تنتهي إليه ال تتعداه) النوع الثالث(

  ١٣٦    ..........  أن الشريعة موضوعة إلخراج املكلف عن داعية هواه) النوع الرابع(

  ١٣٨    .....  علوم الشريعة منها ما جيري جمرى الوسائل، ومنها ما جيري جمرى املقاصد

  ١٣٨    .................. هل العلم أشرف الناس وأعظم منزلة بال إشكال وال نزاعأ

  ١٣٩    .......................  املكلف بأحكام الشريعة ال خيلو من أحد أمور ثالثة

  ١٣٩    ..........................................  أن يكون جمتهًدا فيها) أحدها(

  ١٣٩    ...........................................  أن يكون مقلًدا صرفًا) الثاين(

  ١٣٩    .......  أن يكون غري بالغ مبلغ ا�تهدين، لكنه يفهم الدليل وموقعه) الثالث(

حتكيم الرجال من غري التفات إىل كو�م وسائل للحكم الشرعي املطلوب 

  ١٤٠    ..........................................................  شرًعا ضالل

  ١٤١    .  إذا ثبت أن احلق هو املعترب دون الرجال فاحلق أيًضا ال يعرف دون وسائطهم



  ١٤٣    ........................................................  الفهارس العامة

  ١٤٤    .........................................................  فهرس اآليات

  ١٤٧    ...............................................  فهرس األحاديث واآلثار

  ١٥١    ............................................  فهرس املوضوعات التفصيلي

  

 


